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Kort verslag excursie Ankeveen op 8 april 1978

Gelukkig hebben wij onze gasten wel het een en ander kunnen bieden, ondanks

het donkere weer en de nogal koude noordenwind bij een temperatuur van maar

zo'n 5 graden.

Het overgrote deel van de Utrechtenaren trok met de gidsen Dwars en Molenbeek

de Dammerkade op en de looiers met de vooraf gearriveerde 4- Utrechtenaren met

de gidsen Vermeule en De Haan het Bergse Pad. Gezegd moet worden, dat er

aktief en met veel animo "gevogeld" werd, zodat het niet verwonderlijk mag

heten, dat al spoedig - zij het nogal zwak - de eerste Fitis gesignaleerd kon

worden, voor velen de eerste maal dit seizoen, De Tjiftjafs waren gedurende
de hele wandeling nog verre in de meerderheid en hun gezang was praktisch
niet van de lucht. Ook de Winterkoningen waren rijk vertegenwoordigd.
Ruim halverwege het Bergse Pad was er de aangename verrassing van een Cetti's

zanger, voor veel deelnemers de eerste maal in hun leven dat zij dit geluid
hoorden. Ook deed zich reeds de eerste Snor horen, hoewel die het later op

de Dammerkade heel wat beter deed.

Als altijd werd weer bijzonder genoten van de immer fraaie uitzichten, die

dit prachtige plassengebied volop biedt, leen wonder dat er onder de
excur-

sionisten een prima stemming heerste, welke nog verhoogd werd door de vele

soorten vogels die voortdurend werden waargenomen, waaronder een aantal wat

minder bekende, zoals Waterral, Purperreiger, Zwartkop, Brilduiker en Boom-

kruiper.

In totaal konden 34- soorten worden geregistreerd, die of alleen gehoord dan

wel gehoord én gezien werden, waaronder de eerste Boerenzwaluw,

Na een interessante tocht van ruim 3 uur keerden de 60 (!) deelnemers

voldaan huiswaarts.

A. Pluister

R. Sinoo

Het zou wel eens kunnen zijn, dat er bij deze excursie een record in de ge-

schledenig van onze vogelwerkgroep is gebroken, nl. wat betreft het aantal

deelnemers. Het Bergse Pad leek wel de Kalverstraat op zaterdagmiddag.

Wij Gooiers kwamen met een kleine 20 man op de proppen, maar onze gasten,
de Utrechtenaren, met niet minder dan ruim 40 in maar liefst een stoet van

12 auto’s op een rij.


